
’Verkoop van gronden
Staatsbosbeheer is landroof’
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Door Paulus Jansen en

3 Kamerleden SP: Klooster
Ter Apel door kabinet-
Rutte vogelvrij verklaard
3 Een schokkend staaltje
diefstal van een collectief
erfgoed vinden SP’ers

Rijksmonument Klooster Ter
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Rijksmonument Klooster Ter

Apel, het Haagse Bos, inclusief

Malieveld. Nieuw-Wulven bij Hou-

ten.HetBalij enBieslandseBos tus-

sen Zoetermeer en Den Haag. Na-

tuur- en recreatiegebied Spaarn-

woude bij Haarlem. Het Werk aan

de Korte Uitweg bij Schalkwijk.

Dit is een slechts kleine selectie

uit de duizenden natuurterreinen

die Staatsbosbeheer in bezit heeft.

15.000 hectare van deze terreinen

worden verkocht als het aan de

nieuwe regering ligt; ze behoren

niet tot deEcologischeHoofdstruc-

tuur en zijn dus overbodig.

Grond die recent is aangekocht

en voor flink wat geld is ingericht,

moet voor 10 tot 20% van die waar-

de verkocht worden. Voor een op-

brengst van100miljoen eurowordt

minstens 500 miljoen euro aan pu-

blieke investeringen verkwanseld.

Het is een schokkend staaltje dief-

stal van een collectief goed. In het

regeerakkoord wordt ook nog eens

37.000 hectare aan plannen voor

nieuwe natuur geschrapt, met na-

me rond de grote steden.

De afgelopen vijftien jaar is veel

inspanning en belastinggeld geïn-

vesteerd in de ontwikkeling van

natuur. Op dit moment heeft ons

land de minste natuur van alle EU-

lidstaten. Natuurgebieden liggen

permanent onder vuur. Aan de ran-

den rukt de verstedelijking op. In

het hart liggen projectontwikke-

laars op de loer om het vol te bou-

wen. Nieuwe en bredere wegen

hakken de grotere natuurgebieden

in mootjes.

Het gaat om recreatiegroen bij de

grote nieuwbouwlocaties, het uit-

breiden van de belangrijkste na-

tuurgebieden en de aanleg van eco-

logische verbindingszones die na-

Henk van Gerven

tuurgebieden met elkaar verbin-

den. Juist deze verbindingszones

bieden dieren en planten de kans te

zich te verspreiden en voorkomen

zo uitsterven.Staatsbosbeheer is bij

de plannen van het kabinet de kop

van jut. Dit is immers een over-

heidsinstelling, in tegenstelling tot

Natuurmonumenten en de Provin-

ciale Landschappen. De coalitie

suggereert dat de te verkopen

gronden vooral bestaan uit weilan-

den en akkers, met weinig land-

schappelijke waarde. Wij hebben

dekaarteneensbekekenenzijnons

rot geschrokken.

Allereerst blijkt er geen scherpe

grens te trekken tussen Ecologi-

sche Hoofdstructuur (EHS) en an-

dere natuur. Als je inzoomt op de

eigendommen van Staatsbosbe-

heer blijkt eenzelfde bos voor een

deel tot de EHS te horen, terwijl

precies hetzelfde bos honderd me-

ter verderop er buiten valt. Moet

dat deel dan straks verkocht wor-

den?

Ook de bewoners van grote ste-

den mogen zich zorgen maken.

Door Natuurmonumenten, Staats-

bosbeheer ende overheid inhet ka-

der van het project Recreatie om de

Stad (Rods) veel geïnvesteerd in

nieuwe bossen en andere natuur.

Allemaal geen EHS, dus potentiële

grond voor de verkoop. Je zal voor

veel geld een woning gekocht heb-

ben, en het beloofde groen wordt

wegbezuinigd. Ik denk datHenk en

Ingrid zich goed bestolen voelen.

In het landelijk gebied bezit

Staatsbosbeheer veel kleine land-

schapselementen, zoals houtwal-

len. Die zijn bij ruilverkavelingen

overgedragenomtevoorkomendat

ze gekapt werden. In sommige van

deze schilderachtige landschappen

bepalen ze 30 procent van de na-

tuurwaarden. Je moet je niet voor-

stellen hoe die gebieden er over 25

jaar uitzien als dit ’klein groen’ ver-

kocht wordt.

Maar niet alleen die kleine land-

schapselementen en de recreatie-

bossen zijn in gevaar. Het robuuste

beekdal van de Ruiten Aa, tussen

Groningen en Drenthe, behoort

niet tot de EHS, net als het rijksmo-

nument Klooster Ter Apel. In het

gebied van de oude veenkoloniën is

veel in natuur geïnvesteerd om de-

ze arme streek aantrekkelijker te

maken voor toeristen. Helaas: ook

dit zijn voor het kabinet-Rutte vo-

gelvrij verklaarde gronden.

Eerst en vooral moet deze aan-

slag door de bende van Rutte verij-

deld worden. Laat iedereen met

hart voor de natuur zijn stem ver-

heffen tegen deze landroof.

Paulus Jansen en Henk van Gerven
zijn lid van de SP-fractie in de
Tweede Kamer.

’’Dezeaanslag
door de
bende van
Rutte
moet
verijdeld
worden

¬ Ook Klooster Ter Apel zou zo

maar eens verkwanseld kunnen

worden. Foto: Archief DvhN


